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Hans Claus & Marjan Gryson*

Detentiehuizen	-	Op	maat	van	mens		
en	strafdoel

Van lijfstraf naar gevangenis als 
jongste beschavingssprong1

De jongste beschavingssprong in het domein van 
straf en strafuitvoering maakten we in de voorbije 
eeuwen met de komst van de gevangenissen. Tot 
de 16de – 17de eeuw was een gevangenis een huis 
van bewaring, in afwachting van de echte straf. Dat 
was dan een lijfstraf, de verbanning of de doodstraf. 
In de 17de – 18de eeuw werd vrijheidsberoving 
geleidelijk een straf op zich. In het begin ging 
de opsluiting nog gepaard met dwangarbeid.  
Pas in de 19de eeuw kwamen de gevangenissen 
zoals we ze nu kennen in beeld. Contemplatie 
in afzondering zou voor betere mensen zorgen, 
dat was de overtuiging. En dus werden grote 
afzonderingsinstituten gecreëerd met individuele 
cellen.

Penitentiaire ontwikkelingen waren sindsdien 
voorzichtige pogingen om deze archetypes van 
gevangenissen bij te schaven, vooral door ze meer af te 
stemmen op de noden van wie ermee te maken krijgt. 
De voorbije jaren zagen we in België bijvoorbeeld 
de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, de 
goedkeuring van de basiswet van 12 januari 2005 
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie 
van de gedetineerden, het strategisch plan voor hulp- 
en dienstverlening aan gedetineerden en de opkomst 
van de herstelgedachte.

Niettegenstaande die ontwikkelingen bleven 
de problemen groot: overbevolking, recidive, 
heropsluiting, detentieschade, stakingen, 
drugsproblemen, verouderde gebouwen, 
radicalisering in alle soorten criminaliteit. De druk 
die dit alles creëerde, zorgde ervoor dat de Belgische 
beleidsmakers enerzijds beslisten om toch maar 
gevangenissen bij te bouwen en anderzijds om 
uit te kijken naar nog meer alternatieven voor de 
gevangenisstraf. Dit zijn remedies in termen van meer 
of minder.

De problemen die inherent zijn aan de gevangenissen 
geraakten daardoor natuurlijk niet opgelost, laat staan 
dat deze instituten intussen beter zouden bereiken 
waarvoor ze dienen: een oplossing bieden voor 
criminaliteit. Mensen worden er vooral weggehouden 
van elkaar. Het wordt hen heel erg moeilijk gemaakt 
om samen oplossingen te vinden voor wat gebeurd 
is. Niemand wordt hier dus beter van: daders en hun 
naasten niet. Herstelgericht werken kan onmogelijk 
wortel schieten op een grond van repressie, isolatie en 
straf. De contradictie is te groot om voor een nuttige 
spanning te kunnen zorgen. Door vast te houden aan 
het oude archetype verliest de samenleving in snel 
tempo het vermogen om conflicten op te lossen, 
fouten te vergeven, zwarte schapen terug op te 
nemen.

Men probeert vooral en angstvallig risico in te schatten, 
te beheersen, uit te sluiten en fouten te vermijden. 
Men vergeet dat risico’s en fouten bij het leven en de 
vooruitgang horen en dat krampachtige controledrang 
angst alleen nog groter maakt.

Na decennia penitentiaire stilstand maakte dit land 
een wat overhaaste inhaalbeweging die enkel het 
aantal cellen op peil moest brengen. Nu komt de 
strafuitvoering eindelijk ook inhoudelijk in beweging. 
Minister Geens herschrijft het strafwetboek en maakt 
daarmee de sprong van de Napoleontische tijd naar 
de eenentwintigste eeuw. De strafuitvoering moet 
daarin volgen. De eerste detentiehuizen maken weldra 
de principes van kleinschaligheid, differentiatie en 
maatschappelijke verankering van de detentie op 
een schuchtere schaal tastbaar en zichtbaar voor de 
mensen.

First we shape buildings, then 
buildings shape us2

Een detentie die re-integratie nastreeft moet in ruimte 
en in werking zelf in de samenleving geïntegreerd 
zijn. Alleen zo kunnen mensen van die samenleving 
plaats leren geven aan gedetineerden en ex-
gedetineerden. De ruimtelijke context om mensen op 

* Secretaris & bestuurder vzw De Huizen.
1 Hans Claus en Marjan Gryson in een opinie voor Knack op 1/02/2017, ‘‘Detentiehuis moet drempel tussen gedetineerde en samenleving verlagen’.
2 Winston Churchill, speech in House of Commons, 28 oktober 1944.
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te sluiten is determinerend voor de beperkingen en de 
mogelijkheden om gedetineerden voor te bereiden 
op hun re-integratie. Individuele detentieplanning 
zoals de Basiswet voor behandeling van gedetineerden 
terecht voorschrijft, kan alleen renderen als de schaal 
waarin de re-integratiegerichte detentie georganiseerd 
wordt, maatwerk toelaat.

Na jaren studie stelde vzw De Huizen in 2013 
voor om detentie van nu voortaan te laten plaats 
vinden in detentiehuizen, waarin maximum 10 tot 
30 gedetineerden verblijven. Dit concept laat toe 
beter te differentiëren, de gedetineerde beter te 
kennen en hem beter te begeleiden. Het concept 
laat ook toe zwaarder in te zetten op beveiliging dan 
vandaag mogelijk is, in de gevallen waar beveiliging 
vooropstaat. Bovenal wordt de drempel tussen 
de samenleving, de buurt en haar voorzieningen 
enerzijds en de gedetineerde anderzijds lager. Een 
detentiehuis zal immers een zichtbare positieve sociale, 
economische of culturele rol in de directe omgeving 
spelen (bv. door middel van een fietsatelier, een 
bakkerij, een gemeenschappelijke groentetuin, een 
sociaal restaurant, een cultureel centrum, …). Zo helpt 
het detentieconcept van De Huizen om de contradictie 
die bestaat tussen verwijdering uit de samenleving en 
voorbereiding op de re-integratie in de meest veilige 
omstandigheden op te heffen. Dat noemen we herstel. 
De persoonlijke aanpak laat ook toe om het slachtoffer 
werkelijk in beeld te brengen, daar waar het instituut 
van de gevangenis thans zelf alle aandacht opeist.

Het concept van De Huizen is een verhaal van, door, 
voor, met en over mensen. Mensen die een tijd van 
hun leven in detentie moeten doorbrengen, mensen 
die werken in ons strafuitvoeringssysteem, mensen 
die beslissingen nemen over het detentietraject 
en mensen die gedetineerden terug opnemen in 
het maatschappelijk weefsel na de detentietijd. Het 
gemeenschappelijk doel is een constructief spoor 
leggen, zodat fouten in de mate van het mogelijke 
hersteld kunnen worden en gedetineerden na hun 
detentie een verantwoordelijke maatschappelijke 
rol kunnen opnemen. Zowel gedetineerden, 
werknemers in het detentiesysteem, rechters als de 
maatschappij worden geacht hier hun wederzijdse 
verantwoordelijkheid in op te nemen.

De elementaire bouwstenen van dit nieuwe 
detentieconcept zijn kleinschaligheid, differentiatie en 
nabijheid:

1. Kleinschaligheid: de dertig tot veertig zeer grote 
tot grote gevangenissen worden vervangen 
door honderden kleine detentiehuizen, 
georganiseerd per streek. Binnen één streek 
worden alle penitentiaire programma’s ontwikkeld 
(van gesloten tot open, van basisprogramma 
tot intensieve intramurale begeleiding). Elke 
gedetineerde krijgt een Individueel Planbegeleider 

die zijn detentie- en reclasseringsplan opvolgt 
doorheen alle stadia. Dit vermijdt het stigma van 
de stereotiepe gevangenis en laat toe flexibeler en 
soepeler in te spelen op individuele noden. Want: 
‘stoute jongens, kleine klassen’.

2. Differentiatie: De Detentiehuizen verschillen van 
elkaar op het vlak van beveiliging, detentie-
invulling en begeleiding. Van bij de veroordeling 
wordt een oplossingsplan (detentie- en 
reclasseringsplan) opgemaakt. Dit tekent onder 
meer een parcours uit, doorheen verschillende 
types van detentiehuizen. En meteen wordt ook 
de reclassering voorbereid. Dit stimuleert de 
ontwikkeling en de verantwoordelijkheid van 
gedetineerden en samenleving naar zichzelf, 
elkaar en de slachtoffers. De detentie sluit zo beter 
aan op het leven van de gedetineerde.

3. Nabijheid: De Detentiehuizen sluiten aan op 
hun buurt . Zij spelen vanuit de herstelgedachte 
een economische, sociale of culturele rol in hun 
omgeving. Vanuit de normaliseringsgedachte 
maken ze gebruik van hulp- en dienstverlening uit 
de directe omgeving om de individuele plannen 
uit te voeren. Dit stimuleert de wederzijdse 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 
gedetineerden én de samenleving. De vooraf 
afgebakende risicodomeinen blijven onder 
toezicht van justitie. ‘Community detentie’, waarbij 
detentie vervlochten is in het maatschappelijk 
weefsel, sluit beter aan bij de doelen die de 
Basiswet aan detentie geeft.

Een oplossingsgerichte benadering van 
criminaliteit focust op veiligheid, verandering, 
toekomst, keuzemogelijkheden, individuele 
verschillen, sociale context, oplossingen, 
duidelijke doelen en verwachtingen, wederzijds 
respect, verantwoordelijkheid, normalisering, 
participatie, herstel en re-integratie binnen 
veilige omstandigheden. Deze principes worden 
geconcretiseerd in een individueel oplossingsplan voor 
elke gedetineerde; dit plan vormt de leidraad en het 
werkinstrument om een penitentiair reclasserings- 
en detentietraject vorm te geven. Het doel van elk 
oplossingstraject is het opbouwen van een sociaal 
netwerk rond de veroordeelde en het creëren van 
een rol voor hem binnen de samenleving. Deze twee 
zaken zijn immers de beste buffers tegen herval. Het 
plan wordt al tijdens de arrestfase opgemaakt door 
de gedetineerde en een planbegeleider, en wordt 
goedgekeurd door de strafuitvoeringsrechtbank. 
Het plan focust enerzijds op het ondersteunen van 
wat goed loopt en anderzijds op het aanvullen 
met nieuwe oplossingen of hulpbronnen voor de 
realisatie van de re-integratie. Het plan creëert van 
bij aanvang duidelijkheid over zowel inhoudelijke als 
tijdsvoorwaarden voor detentie en reclassering. Een 
beknopte omschrijving van de huidige situatie en 
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een weergave van de juridische situatie, vonnissen 
en feiten dient als basis voor het op voorhand te 
bepalen en te volgen tijdspad voor het toekennen van 
uitgaansvergunningen, verloven, elektronisch toezicht 
of beperkte detentie, voorwaardelijke invrijheidstelling 
en strafeinde. Daarna worden de reeds aanwezige 
oplossingen en noden gedetecteerd op het vlak van 
huisvesting, inkomen, sociaal netwerk en rol in de 
samenleving. Op basis daarvan wordt – in functie van 
een re-integratieplan – een detentieplan opgesteld. 
Dit alles wordt uiteindelijk samen weergegeven in een 
overzichtelijk tijdspad. De tijdsbepalingen worden zo 
vroeg mogelijk vastgelegd en kunnen alleen gewijzigd 
worden wanneer de gedetineerde de voorwaarden 
niet naleeft waartoe hij zich in het plan heeft 
verbonden. Een voorbeeld van een oplossingsplan is te 
vinden via deze link:  
http://www.dehuizen.be/oplossingsplan.htm.

Transitiehuizen als eerste stap 
naar een nieuwe penitentiaire 
realiteit
Wij zijn verheugd dat het Masterplan III ruimte heeft 
gemaakt om een voorzichtige stap te zetten in de 
richting van differentiatie en kleinschaligheid. Het 
meest charmeert ons natuurlijk het plan om 100 
plaatsen te voorzien voor transitiehuizen, samen 
met een wettelijke en reglementaire verankering 
van deze strafuitboetingsmodaliteit. Transitiehuizen 
zijn open detentiehuizen voor gedetineerden in de 
laatste fase van hun detentie. Het zijn detentiehuizen 
die zich specialiseren in de intensieve voorbereiding 
op de reclassering van gedetineerden, door hen 
geleidelijk te integreren in de samenleving op het 
vlak van werk, wonen, sociaal netwerk en persoonlijke 
en maatschappelijke oriëntatie in de ruimste zin 
van het woord. In die transitiehuizen kunnen de 
eerste stappen van de gedetineerde in de vrije 
samenleving ten gronde ondersteund worden, daar 
waar de terugkeer na een uitgaansvergunning, naar 
de secties van een gevangenis thans tot onvoldragen 
re-integratietrajecten leidt. Met de komst van de 
transitiehuizen staan we dus alvast een hele stap 
verder dan toen we voor het eerst vroegen om 
kleinschaligheid, differentiatie en maatschappelijke 
nabijheid als principes te laten gelden bij het creëren 
van nieuwe detentiecapaciteit.

Aanbevelingen voor 
kwalitatieve en succesvolle 
transitiehuizen

Deze samenleving en haar vrijheidsberovende straf 
kunnen beter met elkaar om, wanneer zij dichter 
bij elkaar komen. Daarom zullen transitiehuizen 
ook voorbereid worden in samenwerking met de 
concrete lokale omgeving en haar democratische 
vertegenwoordigers. Vzw De Huizen stelt in de 
‘aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle 
transitiehuizen’ 3 de vruchten van zijn studiewerk 
voor. In het boek ‘Huizen. Naar een duurzame 
penitentiaire aanpak’ beschreef de vzw samen met 
de Liga voor Mensenrechten de noodzaak voor een 
penitentiaire evolutie en beargumenteerde ze de 
haalbaarheid van kleinschalige detentievormen. Met 
deze aanbevelingennota gaat ze verder in detail 
en wil ze alle initiatiefnemers ondersteunen in de 
eerste realisaties. Een goede studie en een ruime 
voorbereidingstijd voor elk uniek transitiehuis-project 
zijn immers noodzakelijk. Het welslagen van de 
transitiehuizen als eerste stap in de realisatie van het 
nieuwe detentieconcept is cruciaal voor de verdere 
uitrol ervan. Naast haar bezorgdheid om deze principes 
op termijn te laten gelden voor alle detentievormen 
en niet enkel voor deze relatief open transitiehuizen, is 
vzw De Huizen daarom toch allereerst bekommerd om 
een goede start van de transitiehuizen zelf.

De nota beschrijft achtereenvolgens 1) het 
personeelsplan met bijhorende selectiecriteria en 
functieprofielen om de oplossingsplannen die de 
leidraad en het werkinstrument zijn om een individueel 
penitentiair traject vorm te geven, te maken en 
uit te voeren; 2) het locatieplan met de minimale 
infrastructurele vereisten en een raamwerk om een 
goede locatie voor een transitiehuis mee te bepalen; 
3) het buurtplan dat de sociale, economische en/of 
culturele verbinding met en rol in de buurt voor het 
transitiehuis verzekert en 4) tenslotte het stappenplan 
dat mogelijke scenario’s weergeeft om te beginnen aan 
de realisatie van een transitiehuis.

Wij willen ook de nadruk leggen op de verschillende 
mogelijke vormen die transitiehuizen kunnen 
aannemen. Een aanzienlijke groep langgestraften 
blijft nu te lang in detentie omdat zij – al dan niet 
door de lange detentie – een gepaste residentiële 
behandeling moeten volgen, die zij niet vinden. 
Het verblijf in een transitiehuis zou hierin kunnen 
voorzien, en tegelijk voor de nodige realiteitstoets 
zorgen bij de voorbereiding op de vrijlating, door 
de interactie met de buurt. Een transitiehuis waarin 
een ontwenningsprogramma loopt verschilt 
evenwel van een transitiehuis dat inzet op sociale 
vaardigheden. Het heeft andere infrastructurele noden 
en de mogelijkheden om de werking van het huis te 
verbinden met de buurt verschillen. Een transitiehuis 
voor primair gestraften of jonge delinquenten die men 

3 vzw De Huizen (2017). Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle transitiehuizen.
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liever niet ‘verliest’ in de klassieke gevangenissen, stelt 
dan weer andere specifieke noden, bijvoorbeeld naar 
opleiding en relatievorming. Niet alle transitiehuizen 
kunnen in alle buurten ingeplant worden. 
Strafdifferentiatie moet dus ook binnen de transitiefase 
gestalte krijgen.Een greep uit de aanbevelingen 
van vzw De Huizen voor kwalitatieve en succesvolle 
transitiehuizen:

1. Zowel de site als de locatie van het transitiehuis 
moeten goed overwogen worden, bijvoorbeeld 
door die te toetsen aan het raamwerk dat hiertoe 
ontworpen werd door Sarah Holbrouck4, door 
een goede duurzaamheidstoets in de brede 
zin van het woord (ecologisch, dubbel gebruik, 
flexibele inzetbaarheid) te voorzien en door dit in 
samenspraak met lokale overheden, organisaties 
en buurtbewoners te doen.

2. Het transitiehuis moet een interactie met én 
toegevoegde waarde hebben voor de buurt. 
Hiertoe moet eerst nagegaan worden wat de 
buurt nodig heeft op sociaal, ondernemings- of 
cultureel vlak. Dit moet onderdeel zijn van een 
communicatieplan dat samen met de lokale 
overheid opgesteld wordt. Interactie kan bestaan 
uit gedeelde voorzieningen en infrastructuur, 
gedeelde opleidingen, aanbieden van diensten 
en arbeid, ... De mate waarin interactie mogelijk is 
wordt bepaald door het regime en de beveiliging.

3. Er is een lokale organisatie nodig die 
geloofsbrieven kan voorleggen, die bekend 
is met de doelgroep én de buurtwerking, die 
de juiste lokale, regionale en justitiële partners 
kan betrekken op de oplossingsplannen die de 
gedetineerden naar de re-integratie moeten 
begeleiden.

4. De strafuitvoeringsrechtbank moet betrokken 
worden bij de komst van de transitiehuizen 
en bij elk individueel oplossingsplan, om de 
doorstroming en duidelijkheid over de volgende 
stappen te kunnen garanderen.

5. Er moet een goed uitgewerkt reglementair kader 
voorzien worden, al is het maar om te verhinderen 
dat oeverloze discussies over bevoegdheden de 
gedetineerde en zijn oplossingsplan in de weg 
staan. Hiertoe worden momenteel de nodige 
voorbereidingen getroffen door de minister van 
Justitie en zijn bevoegde diensten.

6. Het juiste personeel moet gerekruteerd worden 
voor een transitiehuis. Hierbij moet de nodige 
flexibiliteit per huis aan de dag gelegd worden, 
maar per huis moeten er minimaal huisbegeleiders 
voorzien worden die cliëntgericht en 

groepsgericht kunnen werken en planbegeleiders 
die goede contacten onderhouden met 
het bestaande hulpverleningsaanbod, de 
bestaande onderwijsmogelijkheden, de 
lokale tewerkstellingsinitiatieven, ... Er moet 
voordien een duidelijk kader gecreëerd 
worden over wie welk personeel rekruteert en 
aanstuurt, over werkingskosten, verzekeringen, 
arbeidsomstandigheden, personeelsbezetting, 
personeelsadministratie en verloning en bovenal 
over minimumstandaarden inzake behandeling 
en begeleiding van gedetineerden, en hoe en 
wie die controleert. De personeelsvisie dient aan 
te sluiten bij de principes van kleinschaligheid, 
differentiatie en nabijheid. Dit project kan pas 
slagen met een aangepaste personeelsstructuur 
om de juiste mensen aan boord te halen, hen 
verder op te leiden en hen ontwikkelingskansen 
te bieden, ... Er wordt principieel gekozen om 
oplossingsgericht te werken met mensen. 
Belangrijk is dat al het personeel een basishouding 
heeft waarin volgende elementen essentieel zijn: 
positief mensbeeld, respect voor mensenrechten, 
bereidheid tot zelfreflectie en intervisie. De 
transitiehuizen moeten maximaal aansluiten bij 
de diensten die in de samenleving (liefst in de 
directe omgeving) aanwezig zijn. Gedetineerden 
moeten zoveel mogelijk de diensten, organisaties 
en instellingen gebruiken waar elke vrije burger 
ook beroep op doet. Dit moet het uitgangspunt 
zijn. Pas indien het organisatorisch onmogelijk 
blijkt om aan te sluiten op het gewone circuit 
kan bekeken worden om parallelle diensten 
intern aan te bieden. De bestaande diensten uit 
de samenleving worden binnen dit concept dus 
maximaal geresponsabiliseerd. Het personeelsplan 
vertrekt van de noden van de gedetineerde, 
zonder daarbij het organisatorische geheel uit het 
oog te verliezen.

7. Aangezien dit een belangrijke nieuwe stap is 
in de penitentiaire evolutie, wordt best van bij 
aanvang een wetenschappelijke monitoring 
voorzien. Deze monitoring houdt best een proces- 
en resultaatsevaluatie in. De procesevaluatie 
neemt dan vooral het tot stand komen en 
functioneren van het transitiehuis onder de loep. 
De aanbevelingennota van vzw De Huizen kan 
hierbij als toetssteen dienen. De resultaatsevaluatie 
focust op de vraag of een detentiehuis effectief 
beter ‘presteert’ dan de huidige gevangenissen, 
bijvoorbeeld op het vlak van recidive, psychisch 
welbevinden, re-integratie, duurzame jobs, … De 
basiswet kan inspireren in het definiëren van de 
meest nuttige evaluatiecriteria.

4 Holbrouck, S. (2016). Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject. Masterproef ingediend tot het behalen van de 
academische graad van Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: architectuur. UGent.
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We kijken nu ook al uit naar de evaluatie van 
die transitiehuizen om na te denken voor welke 
doelgroepen of detentiefasen ons detentieconcept 
vervolgens in aanmerking komt. We verwijzen hierbij 
bijvoorbeeld graag naar het project ‘Jong, meerderjarig 
en delinquent’, waarin nu al nagedacht wordt om de 
categorie gedetineerden tussen 18 en 25 jaar in elk 
geval naar transitiehuizen te sturen in plaats van naar 
de gevangenis.

Beleidsmakers en penitentiaire 
experts spreken zich uit over 
transitie- en detentiehuizen
Bij de publieke voorstelling van de aanbevelingennota 
voor de goede opstart van transitiehuizen op 9 januari 
2017 in The Impact House5  in Brussel sprak een aantal 
prominenten zich expliciet uit als voorstander van de 
komst van transitiehuizen als eerste detentiehuizen. 
Deze persvoorstelling werd georganiseerd door vzw 
De Huizen in samenwerking met het kabinet van Koen 
Geens, minister van Justitie, de burgemeesters van 
Gent, Genk en Ieper, volksvertegenwoordiger Stefaan 
Vanhecke, ex-gevangenisdirecteur Luc Stas en Els 
Naessens, assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank van 
Gent.

Minister van Justitie, Koen Geens: “Niet elke gedetineerde 
heeft een profiel om in een hoog beveiligde 
inrichting opgesloten te worden. Daarnaast moet de 
gedetineerde worden voorbereid op een eventuele 
re-integratie in de maatschappij. De transitiehuizen 
die opgenomen zijn in Masterplan III kunnen hiertoe 
bijdragen. De gedetineerde krijgt naar het einde 
van zijn straf de kans om te werken aan een aantal 
principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht naar 
een job en de sociale omgang met andere mensen 
buiten de beveiligde muren. Zo begeleiden we de 
gedetineerde en ondersteunen we deze om terug 
een eigen plaats te vinden in de samenleving. Ik hoop 
dat we nog deze legislatuur zo’n transitiehuis zullen 
kunnen openen.”

Assessor bij de strafuitvoeringsrechtbank, Els Naessens: 
“Maatschappelijke re-integratie veronderstelt niet 
alleen dat iemand inspanningen doet om zich te 
integreren in een samenleving, maar veronderstelt 
ook een samenleving die zélf inspanningen doet om 
hen die zich een tijdlang buiten of aan de rand van die 
samenleving geplaatst hebben, terug op te nemen. De 
detentiehuizen vormen een mooi voorbeeld van die 
wederzijdsheid, door ervoor te opteren om mensen 
tijdens hun opsluiting net niét af te zonderen, maar 

hen onder te brengen in kleinschalige detentiehuizen 
her en der verspreid in steden of op het platteland. Hen 
daarbij ook op een veilige en zo normaal mogelijke 
manier laten participeren aan de samenleving, aan de 
buurt waar hun detentiehuis gelegen is, om hen alzo 
geleidelijk te laten terugkeren naar de vrijheid. Een 
dergelijke vorm van gedifferentieerde strafuitvoering 
laat ook toe dat mensen vaak dichter bij hun familiaal 
en sociaal netwerk kunnen blijven, dat ze niet volledig 
ontworteld worden. Zo kleinschalig de detentiehuizen; 
zo grootschalig de kansen op een geslaagde terugkeer 
naar de samenleving.”

Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Ieper, Jan 
Durnez: “De OCMW-voorzitter en het stadsbestuur 
verwelkomen en steunen het initiatief in Ieper om 
een detentiehuis voor te bereiden. Belangrijk is 
dat dit initiatief gesteund en gedragen wordt door 
ervaringsdeskundigen en gedreven mensen uit de 
brede lokale- en regionale welzijnswerkers. De stad 
en het OCMW engageren zich mee te werken in het 
vinden  van een geschikte accommodatie om de 
transitie kwaliteitsvol te huisvesten, bij te dragen tot 
werk- en re-integratiekansen en heel wat aandacht 
te voorzien voor de buurt en de stedelijke omgeving. 
Het bijdragen tot een steunend netwerk en de nieuwe 
zingeving voor betrokkenen is daarbij primordiaal. 
De stad is overtuigd dat dit concept de slaagkansen 
sterk verhoogt van de eenmaal ex- gedetineerden om 
opnieuw in de samenleving een warme plek te vinden, 
voor henzelf en hun familie.”

Ex-gevangenisdirecteur, Luc Stas: “De nood aan meer 
kleinschalige entiteiten, zinvolle programma’s en 
differentiatie binnen het penitentiair landschap is 
groter dan ooit. De creatie van transitiehuizen kan aan 
een aantal belangrijke handicaps tegemoetkomen 
die eigen zijn aan het actuele detentiemodel. 
Transitiehuizen garanderen een vlotte voorbereiding 
op de reclassering, een beter leefklimaat en 
betere levensomstandigheden, een persoonlijke 
benadering gebaseerd op vertrouwen, geleidelijkheid 
in de overgang van detentie naar vrijheid en 
gemeenschapsgerichte activiteiten die zowel het 
zelfbeeld van de gedetineerde als de beeldvorming 
van de omgeving omtrent deze doelgroep ten goede 
komen.

Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en 
Gemeenten en burgemeester van Genk, Wim Dries: “Iedere 
stad wordt geconfronteerd met gedetineerden. Zowel 
in feiten, maar ook vaak nadat men terug is vrijgelaten. 
Het is een win-win indien de re-integratie (werk, 
wonen en maatschappelijke verantwoordelijkheid) 
goed gebeurt, zowel naar de Genkse gemeenschap 

5 The Impact House in Brussel brengt verschillende organisaties samen, allen actief in sociale innovatie in België, waaronder Ashoka. Ashoka is wereldwijd 
een katalysator voor sociale verandering in cruciale maatschappelijke domeinen om te bouwen aan een meer innovatieve, duurzame en empatische 
samenleving.



	 januari-februari-maart	2017	 FATIK nr. 153 25

Artikel
als naar de gedetineerde zelf. In Genk passen we een 
ketenbenadering toe (proactie, preventie, repressie, 
nazorg), en het is in die nazorg dat we denken dat 
een transitiehuis voor lokale gedetineerden een rol 
kan spelen. Als stad zoeken we partners die de lead 
willen nemen om dit te organiseren. We denken hierbij 
aan diverse organisaties (Welzijnsorganisaties zoals 
CAW, Geestelijke gezondheidszorg, drugpreventie 
zoals Kataris, CAD, …, sociale economie, wijkwerking 
zoals Rimo, LISS, Stebo, …, justitiehuizen, …). Een 
goede studie en ruime voorbereidingstijd zijn 
noodzakelijk voor het doen slagen van een project met 
transitiehuizen, eventueel ook in Genk.”

Een aantal anonieme gedetineerden: “Als we in 
huizen zouden leven, blijven we meer deel van de 

maatschappij en is er minder verschil tussen ‘ons’ en 
‘hen’”; “Contact houden met de maatschappij houdt 
de hoop wakker om terug te willen.”; “Het samenleven 
in een kleine groep stimuleert het opnemen van 
verantwoordelijkheid.”; “De gevangenis zou een plaats 
moeten worden om te leren, in plaats van een plek 
waar je bijvoorbeeld je zelfstandigheid afleert. “; “Er zou 
veel vroeger een verslag moeten gemaakt worden 
op basis van een vaststelling van de stand van zaken 
in verschillende levensdomeinen (werk, opleiding, 
familie, psychosociaal functioneren) en dat dient als 
basis en ter ondersteuning van het parcours (in plaats 
van als beperking op een mogelijke vrijlating). Kansen, 
positieve evoluties, mogelijkheden en doelen zouden 
centraal moeten staan.“


